ZONDAG 5 NOVEMBER 2017 - ARBORETUM KALMTHOUT.
Vandaag staat een bezoek aan het ARBORETUM in Kalmthout, net over de
grens in België, op het programma. Adres: Heuvel 8, 2930 Kalmthout.
De opzet van de tuin was eerst alleen doelmatig: Een stuk grond waarop een
bijzondere verzameling bomen getoond werd. Maar de tuin raakte te dicht beplant en
een beroemde Engelse tuinarchitect stelde voor om paden aan te leggen en open stukken
te maken waardoor je doorkijkjes kreeg en een rondwandeling over het domein veel interessanter werd. Bij een rondwandeling ga
je van eiland naar eiland met ieder zijn eigen bekoring. Er staan o.a. oude sparren
en een zeldzame larix die in de herfst prachtig van roodbruin naar geel
verkleurd. Een andere zeldzame boom is verwant aan de iep en stamt uit Japan.
De stam is bezaaid met aardkleurige eilandjes waarlangs riviertjes van zilverig
blauw slingeren. Ook staat er een boom met één stam op 5 kromme poten.
Beroemd zijn de toverhazelaars die in de wintermaanden bloeien. De bladeren
verkleuren in de herfst van rood naar groen en van bruin naar geel. Kortom de
tuin baadt in een kleurenpracht van herfstkleuren.
10.00 uur Vertrek van het Willem-Alexanderplein in Teteringen
Na aankomst drinken we eerst koffie en gaan dan op eigen gelegenheid de
tuin bezichtigen. Om 14.00 uur is een gratis begeleide wandeling met een gids
mogelijk. Voor een grotere groep moet gereserveerd worden. De kosten zijn
dan € 50,--.
Entree : € 7,--, 65+ € 6,--, vanaf 15 pers. € 6,--.
Als er tijd genoeg is kunnen we nog een wandeling over de Kalmthoutse Heide
maken en de dag afsluiten met een hapje en een drankje als hier animo voor is.
Meerijdkosten : € 14,-- per auto, evenredig verdeeld over het aantal personen.
Opgeven vòòr 30 oktober bij RIA
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